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RESUMO 

 
COSTA, A. M. S. Processamento, caracterização microestrutural e mecânica da 
superliga B1914. 2009. 100 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Materiais) – 
Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2009 
 
Neste trabalho foi avaliada a influência das condições de processamento (pouring 
temperature and de vazamento e condições de isolamento térmico dos moldes 
cerâmicos) na formação de trincas nas palhetas de turbinas policristalinas, a base da 
superliga B1914, produzidas por microfusão. E devido à falta de informações sobre a 
superliga B1914 foram levantadas informações sobre o equilíbrio de fases 
(THERMOCALC) e foi realizada a caracterização microestrutural e mecânica deste 
material desta liga no estado bruto e tratada termicamente. Todas as palhetas vazadas a 
1570, 1520 e 1470 °C em moldes sem isolamento e com isolamento parcial 
apresentaram trincas e outros defeitos de solidificação. Já as palhetas vazadas em 
moldes totalmente isolados estavam livres das trincas. No entanto foram identificados 
aglomerados de microporos na raíz de todas as palhetas. Os resultados de simulação de 
fração de fases mostraram que o equilíbrio de fases da superliga B1914 é constituído 
majoritariamente pelas fases γ e γ’ e pelas fases minoritárias MB2, M3B2 e sigma. A 
caracterização microestrutural da superliga B1914 confirmou os resultados de simulação 
e foram identificadas as fases gama (γ) – dendritas e os precipitados da fase gama linha 
(γ’) – no interior das dendritas e na região interdendrítica. As fases M3B2 e γ eram os 
microconstituintes do eutético. Os resultados de DTA e Scheil mostraram que o processo 
de solidificação, da superliga B1914, ocorreu fora de equilíbrio. Nos resultados obtidos a 
partir dos tratamentos térmicos, ficaram evidentes as dificuldades encontradas para 
solubilização das placas da fase γ’. A integridade estrutural dos corpos-de-prova foi 
comprometida pela presença de defeitos de solidificação (vazios). Tanto que os valores 
de LR e εr obtidos nos ensaios estão muito abaixo dos valores encontrados na literatura. 
 
Palavras-chaves: Ligas BC. Microfusão. Superliga B1914. Thermo-calc. Microestrutura. 
Tratamento térmico. 
 
 



 

  

 
ABSTRACT 

 
COSTA, A. M. S. Processing, microstructural and mechanical characterization of 
B1914 superalloy. 2009. 100 f. Dissertation (Master of Science in Materials Engineering) 
– Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 2009 
 
This study was evaluated the influence of processing conditions (temperatures of casting 
conditions and thermal insulation of ceramic shells) in crack formation of equiaxed B1914 
turbine blades produced by investment casting. Due to lack of information about B1914 
alloy was performed microstructural and mechanical characterization of this alloy material 
in the raw state and treated. In shells uninsulated and partly insulated, after pouring was 
observed casting solidification defects. However the shells in a fully insulated were not 
observed casting crack formation. However were identified clusters of micropores in the 
root of all blades. The results of simulation phase fraction showed that the balance of 
phases in B1914 alloy is made mostly by γ and γ’ phases and the minority phases: MB2, 
M3B2 and sigma. The microstructural characterization of B1914 alloy confirmed the results 
of simulation and were identified: gamma (γ) - dendrites and gamma prime (γ ') - inside 
the dendrites and interdendritic regions. The M3B2 was found in eutectic. The results of 
DTA and Scheil showed that the process of solidification occurred in non-equilibrium. The 
results obtained from the thermal treatments showed difficulties to solubilize  γ’ phase. 
The structural integrity of samples was compromised by the presence of solidification 
defects (pores). Both values of LR and εr obtained in the tests are much below the values 
found in literature. 
 
 
Key-words: BC alloy. Investment casting. B1914 Superalloy. Thermo-calc. Microstructure. 
Heat-treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo “superliga” foi usado inicialmente após a Segunda Guerra Mundial 

para descrever um grupo de ligas desenvolvidas para uso em sistemas de 

propulsão e componentes das turbinas de avião, que eram submetidos a 

condições extremas de carregamento e temperaturas elevadas [1]. As superligas 

foram definidas por [2] como ligas metálicas à base de Ni, Fe-Ni e Co com 

adições de elementos de liga tais como W, Mo, Ta, Nb, Ti, Cr, Al dentre outros, 

que operavam frequentemente a temperaturas acima de 540 °C. Esses materiais 

exibem uma combinação de diversas propriedades, entre as quais: elevada 

resistência mecânica, à fadiga, à fluência, à corrosão/oxidação e a capacidade de 

operar a temperaturas elevadas e manter a estabilidade metalúrgica por períodos 

longos. 

Considerando-se as condições variadas de operação aos quais são 

submetidos os componentes das turbinas de avião, os sistemas de propulsão 

marítimos e turbinas para geração de energia, uma tendência atual é o 

desenvolvimento de superligas para aplicações específicas. As turbinas para 

geração de energia e os sistemas de propulsão marítimos operam a temperaturas 

inferiores em comparação às temperaturas alcançadas nas regiões quentes 

(combustor e turbina de alta pressão) das turbinas de avião. No entanto, esses 

dispositivos são abastecidos com combustíveis apresentando concentração 

elevada de enxofre e operam por períodos longos (acima de 105 h). Sob tais 

condições de serviço é fundamental que a superliga apresente estabilidade 

microestrutural, para que as propriedades requeridas (químicas, físicas e 

mecânicas) sejam mantidas [3]. 
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Desta maneira, focando os requisitos descritos acima, uma família de 

superligas conhecidas como ligas BC (Boro-Carbono) foram desenvolvidas a 

partir da substituição do carbono pelo boro [4]. A adição de B e/ou C é necessária, 

pois nos materiais policristalinos que são submetidos a temperaturas elevadas, 

um dos principais mecanismos de deformação sob fluência é pelo deslizamento 

de contornos de grãos [5,6]. Esses elementos são adicionados nas superligas 

(policristalinas e solidificadas direcionalmente) com o intuito de aumentar a 

coesão e a resistência à fluência dos contornos de grãos, através da formação de 

carbonetos/boretos nos contornos. Sabe-se que o carboneto primário MC (M= 

metal) pode decompor-se em temperaturas intermediárias (760 a 1000 °C) 

formando o composto M23C6 e/ou mesmo liberando seus elementos formadores 

(Ti, W, Nb, Mo, Cr, Re), que podem vir a formar fases topologicamente compactas 

(FTC) indesejáveis tais como: laves, mu (µ), sigma (σ), alfa (α) dentre outras. Em 

contrapartida, os boretos são mais estáveis principalmente o M3B2. Assim, para 

esta classe de superligas com adição de B, não é observado em condições de 

serviço, a formação de fases frágeis. As principais aplicações para este tipo de 

liga são na produção de discos, rotores e palhetas para turbinas a gás [7]. 

A rota comum de processamento para a produção de componentes 

manufaturados a partir destas ligas é a microfusão ou fundição por cera perdida. 

Porém, um dos grandes problemas do processo de microfusão são as perdas que 

giram em torno de 40% da produção [8]. Estas perdas estão intimamente 

relacionadas com a formação de defeitos metalúrgicos como trincas, poros, 

inclusões, não preenchimento dentre outros; durante a solidificação e/ou 

resfriamento dos componentes. A condição de formação destes defeitos está 

relacionada à variáveis de processo, tais como: temperatura de vazamento, 
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condição de isolamento do molde cerâmico, rota de produção e reutilização de 

ligas metálicas e projeto dos moldes cerâmicos (número de peças/molde, sistema 

de alimentação, matérias-primas utilizadas e a rota de produção dos moldes 

cerâmicos). 

A empresa de microfusão Açotécnica S.A., situada na cidade de Jandira-

SP, produziu em pequena escala, palhetas de turbina policristalinas a partir da 

superliga B1914. Porém, nos testes iniciais de vazamentos, observou-se a 

presença de trincas na região do bordo de fuga da aleta após a desmoldagem e 

inspeção visual das palhetas. Algumas variáveis de processo foram analisadas 

como temperatura de vazamento, configuração dos canais de alimentação do 

molde cerâmico e temperatura de aquecimento do molde cerâmico; porém os 

resultados alcançados não foram satisfatórios. Frente a este desafio foi proposto 

um trabalho de mestrado numa parceria estabelecida entre o DEMAR-EEL-USP e 

esta empresa. O objetivo inicial deste trabalho, do ponto de vista tecnológico, foi 

avaliar qual a influência da temperatura de vazamento e condição de isolamento 

do molde cerâmico na formação das trincas. Um segundo objetivo foi levantar 

dados sobre o material, em termos de caracterização microestrutural do estado 

bruto de fusão, evolução da microestrutura frente a tratamentos térmicos, 

determinação das relações de fases via cálculo termodinâmico e avaliação do 

comportamento mecânico na temperatura ambiente e a 600 °C.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SUPERLIGAS 

 
As superligas são baseadas nos elementos do grupo VIIIB da tabela 

periódica e usualmente consistem de várias combinações de Fe, Ni, Co e Cr, bem 

como os elementos W, Mo, Ta, Nb, Ti e Al que são adicionados em quantidades 

menores. Entre as três classes de superligas conhecidas, à base de Ni, Co e Fe, 

a superliga à base de Ni é provavelmente a mais importante, embora algumas 

superligas Fe-Ni, como a IN718, sejam as mais utilizadas [9]. 

O níquel tem estrutura cristalina CFC, densidade de 8,9 g/cm3, e 

temperatura de fusão de 1455 °C. O ferro possui estrutura CCC e o cobalto é HC 

à temperatura ambiente. Devido à estrutura cristalina destes elementos, em 

ambas as superligas à base de Fe ou de Co, são adicionadas quantidades 

elevadas de elementos de ligas para estabilização da fase austenítica em 

temperatura ambiente [2,9]. 

As superligas à base de Ni e Fe-Ni são endurecidas pela combinação de 

endurecimento por solução sólida, precipitação de fase secundária, 

principalmente gama linha (γ’) e a precipitação de carbonetos e/ou boretos na 

região dos contornos de grãos (materiais policristalinos ou solidificados 

direcionalmente). A microestrutura típica das superligas à base de Ni é mostrada 

na Figura 1. 
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Figura 1. Microestrutura de uma superliga à base de Ni,  
(1) canais de gama e (2) gama linha cuboidal [1]. 

 

A fase gama (γ), que é a matriz contínua, possui estrutura cristalina CFC 

como vista na Figura 2. Devido à sua estrutura eletrônica, a rede do Ni tem 

solubilidade elevada para outros elementos como Fe, Cr, Co, Mo, W, Ti e Al [10]. 

Estes elementos ocupam posições aleatórias na rede do Ni [6,11]. 

 

 
 

Figura 2. Estrutura cristalina da fase gama.  
        Figura adaptada de [11]. 

1 

2 
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O endurecimento por solução sólida é causado, parcialmente, pela 

distorção da rede e aumenta com a diferença de tamanho entre os átomos, até no 

máximo de 10%. O alumínio e o titânio, além de contribuírem com o aumento de 

resistência por solução sólida, são responsáveis diretos pelo aumento de 

resistência através da precipitação da fase γ’. Em temperaturas acima de 

0,6Tfusão, onde ocorre o mecanismo de fluência controlado por difusão, os 

elementos presentes no material tais como W e Mo, que apresentam coeficientes 

de difusão muito baixos, irão contribuir para o aumento de resistência à fluência 

[2,10]. 

A maior contribuição para o aumento de resistência mecânica nas 

superligas é alcançado através da precipitação de uma fase dispersa, como 

mostrado na Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Influência do mecanismo de endurecimento na  
resistência à ruptura das superligas forjadas.  

Figura adaptada de [6]. 
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 O precipitado mais importante nas superligas à base de Ni é a fase γ’. Esta 

fase pode formar-se a partir da solidificação e durante o resfriamento da liga já no 

estado sólido ou através do tratamento de precipitação (solubilização seguida por 

envelhecimento). O precipitado de γ’ possui estequiometria A3B, onde A é um 

elemento eletronegativo (Ni, Co e Fe) e B é eletropositivo (Al,Ti,Ta,Nb). 

Geralmente, nas superligas à base de Ni, γ’ apresenta estequiometria 

Ni3(Al,Ti,Ta,Nb), mas se o cobalto é adicionado, ele pode substituir o níquel 

[(Ni,Co)3(Al,Ti)]. A fase gama linha é intermetálica e ordenada (L12), com estrutura 

cristalina CFC, vista na Figura 4. Os átomos de Ni e Co ocupam o centro das 

faces, enquanto que os átomos de Al e Ti estão posicionados nos vértices da rede 

CFC [2,11]. 

 

 
 

Figura 4. Estrutura cristalina da fase gama linha [11]. 
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A diferença de valores de parâmetros de rede de γ’ e γ é pequena. 

Portanto, a interface γ/γ’ tem baixa energia e assim a coerência entre γ’ e γ é 

mantida até temperaturas elevadas e γ’ tem taxa de coalescimento lenta. 

A diferença entre os parâmetros de rede das fases γ e γ’ é que determinará 

a morfologia dos precipitados. Para diferenças de 0 a 0,2%, produz-se 

precipitados esféricos, e para valores de 0,5 a 1,0%, os precipitados são 

cuboidais; já para valores acima de 1,25% os precipitados de gama linha 

apresentam-se como placas [2]. Na Figura 5 são mostrados os precipitados da 

fase γ’. 

 

 
 

Figura 5. Morfologia dos precipitados nanométricos  
da fase gama linha, para diferenças de 0 a 0,2% [12]. 
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A origem do mecanismo de endurecimento por precipitação da fase γ’ é 

complexo. O tamanho e o espaçamento das partículas e sua fração volumétrica 

são fatores importantes.  

A fase γ’ é frágil, e tem resistência intrínseca menor para temperaturas 

baixas. Sua resistência aumenta sob temperaturas intermediárias (700 a 750 °C) 

devido à formação e interação de defeitos cristalinos. Para temperaturas mais 

baixas, a fase γ’ pode ser cisalhada com relativa facilidade, devido à interação 

entre superdiscordâncias e falhas de empilhamento. Entretanto, em materiais 

bifásicos, para uma discordância penetrar na fase γ’, inicialmente é necessário 

que sejam geradas falhas de empilhamento ou contornos de antifase, e isto 

requer uma quantidade de energia considerável. Assim, a interface 

matriz/precipitado tem uma função importante. Para frações volumétricas 

menores e precipitados finos, a energia disponível é suficiente para produzir o 

cisalhamento das partículas. A capacidade de γ’ resistir ao cisalhamento depende 

de sua composição e isto é um dos fatores importantes para a otimização do 

material. Quando o espaçamento entre precipitados é grande e os precipitados 

são grosseiros (fração volumétrica menor), as discordâncias presentes na matriz 

podem curvar-se em torno dos precipitados pelo mecanismo de Orowan [10].  

 

2.2 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

As superligas à base de Ni estão entre os materiais de engenharia mais 

complexos desenvolvidos pelo homem, pois são utilizados para sua fabricação 

muitos elementos de ligas. Além disso, elementos indesejáveis como Si, P, S, O e 
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N devem ser controlados através de processos de fusão adequados; como por 

exemplo, a produção das ligas em fornos de indução a vácuo [6]. 

Em geral, as adições de elementos realizadas nas superligas são 

categorizadas como: i) formadores da fase γ; ii) formadores da fase γ’; iii) 

formadores de carbonetos e iv) elementos que segregam para os contornos de 

grãos [1], como mostrado na Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Efeito de partição dos elementos de ligas  
nas superligas à base de Ni. Figura adaptada de [11]. 
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A grande maioria das superligas contém de 10 a 20% (em peso) de Cr, até 

8% de Ti e Al, 5 a 10% de Co e alguns elementos em pequena quantidade como 

B, Zr, Hf e C. Outras adições comuns são de Mo, Nb, Ta, Re e W que 

desempenham duas funções: endurecem a matriz por solução sólida e são 

formadores de carbonetos [6]. 

Infelizmente, o aumento da densidade das ligas devido às adições de 

elementos densos como Ta, W, Re e Ru são indesejáveis para aplicações 

aeronáuticas. Quantidades excessivas de Cr, Mo e W promovem a formação das 

fases FTC que irão aumentar a fragilidade do material. Os principais elementos 

formadores da fase γ’ são Al, Ti e em quantidades menores, Nb. O tântalo 

substitui o titânio significativamente em materiais monocristalinos, pois o tântalo 

aumenta a resistência da fase γ’ e eleva a temperatura de solidificação [10]. 

Nas superligas policristalinas, são adicionados elementos que vão 

aumentar a resistência dos contornos de grãos como B, C e Zr. A diferença do 

raio atômico destes elementos em relação ao Ni varia de 21 a 27%. A redução de 

energia dos contornos de grãos leva ao aumento da resistência à fluência e da 

ductilidade; quando o mecanismo de falha envolve a perda de coesão nos 

contornos de grãos [1,11]. 

 

2.3 FASES MINORITÁRIAS 

 

Além das fases γ e γ’, existem outras fases que podem estar presentes nas 

superligas. Algumas fases como carbonetos e/ou boretos são desejáveis sob 

certas condições. No entanto, a maioria são fases deletérias que podem iniciar 

falhas catastróficas e reduzir a vida em serviço [13].  
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 2.3.1 Carbonetos 

 

O carbono é adicionado entre 0,05 a 0,2% (em peso) e reage com 

elementos reativos e refratários como Ti, Hf, Ta, Cr, Mo dentre outros; para formar 

carbonetos de estequiometria MC, M23C6, M6C e M7C3 como mostrado na Figura 

7. Os carbonetos podem formar-se no interior da fase γ (neste caso o MC) e nos 

contornos de grãos (M23C6, M6C, M7C3). Sob serviço a temperaturas elevadas, as 

propriedades dos contornos de grãos são tão importantes quanto o 

endurecimento causado pela fase γ’ no interior dos grãos. Os carbonetos nas 

superligas realizam três funções importantes. Primeira, carbonetos nos contornos 

de grãos, quando formados de modo adequado (morfologia, tamanho, 

distribuição), endurecem os contornos de grãos, previnem ou retardam 

escorregamento dos contornos e permitem a relaxação das tensões ao longo dos 

contornos de grãos. Segundo, uma distribuição homogênea de carbonetos no 

interior dos grãos aumenta a resistência; isto é especialmente importante em ligas 

à base de Co que não são endurecidas por γ’. Terceiro, carbonetos podem reter 

certos elementos que de outra forma promoveriam a formação de fases FTC 

durante serviço [1,2,13]. 
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Figura 7. Microestrutura de um aço ligado 2.25Cr – 1.0Mo 
 após dois anos de serviço [14]. 

 

O carboneto MC é formado abaixo da temperatura de solidificação, e se 

apresenta usualmente na forma de blocos com uma distribuição aleatória e 

geralmente não são desejáveis. Esta fase tem estrutura cristalina do tipo NaCl. 

Durante tratamento térmico e sob serviço, o MC se decompõe formando os 

carbonetos M23C6 e M6C, nos contornos de grãos, segundo a reação [2,5]: 

 

MC + γ → M23C6/M6C + γ’        (1) 

 

Essa transformação sofrida pelo carboneto MC é vista como benéfica em 

algumas situações ou maléfica, dependendo da morfologia do carboneto formado. 

Se o carboneto formado na região dos contornos for contínuo, “como um filme”, 

ele atuará como um caminho mais rápido a nucleação e propagação das trincas, 

pois esta fase é frágil e apresenta pouca ductilidade. No entanto, se o carboneto 

apresentar-se como precipitados finos e regulares presentes ao longo dos 
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contornos, ocorrerá a inibição do deslizamento entre contorno e efetivamente os 

carbonetos contribuirão com o aumento de resistência, principalmente à fluência 

[2,6]. 

 

2.3.2 Boretos 

 

 Pequenas adições de boro são necessárias para aumentar a resistência à 

fluência das superligas elevando a resistência ao escorregamento entre contornos 

de grãos e contribuindo com a estabilidade dos carbonetos. Os boretos são 

precipitados duros e que se formam apenas nos contornos de grãos. O boreto 

comumente encontrado nas superligas é o M3B2, com célula unitária tetragonal. 

Ao menos duas composições diferentes do M3B2 foram observadas na superliga 

Udimet 700: (Mo0.48Ti0.07Cr0.39Ni0.3Co0.3)3B2 e (Mo0.31Ti0.07Cr0.41Ni0.08Co0.07)3B2, 

dependendo da “história térmica” da liga [6]. 

 A quantidade de boro adicionada nas ligas é muito pequena, assim os 

boretos presentes estão em quantidades minoritárias (<< 1% em volume). Isto 

explica a grande dificuldade para caracterizar os tipos de boretos presentes nas 

superligas [15]. A caracterização de fases minoritárias nas superligas UDIMET 

(720 e 720LI) foi conduzida por [16] e foi identificada a presença da fase M3B2 por 

difração de raios X. Em outro trabalho de caracterização dos microconstituintes 

formados durante o processo de reparo de palhetas de turbinas por síntese de 

combustão, determinou-se a presença de dois tipos de boretos: o boreto do 

eutético MM’2B2 (M= Mo e M’= Co, Cr) e o boreto solução sólida [Cr1-x (Mo, W)x]B 

[17]. A avaliação da substituição do carbono pelo boro nas superligas UDIMET 

710 e 720 foi conduzida [18] e foram observadas a formação do boreto (Mo,Cr)3B2 
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e do carboreto M23(CB)6, com a substituição parcial do Cr pelo Mo. Uma série de 

experimentos de solidificação direcional foram realizados por [19], com o objetivo 

de elucidar o mecanismo de formação da fase η e de fases ricas em Cr, na 

superliga à base de Ni IN 792 + Hf. Os resultados de microanálise e microscopia 

eletrônica de transmissão revelaram que as fases ricas em Cr eram os boretos 

M5B3 e M3B2 e foi identificada a presença de Mo e W. Foi observado que a 

formação dos boretos era fortemente influenciada pela formação do eutético γ/γ’ 

devido à solubilidade limitada de Cr, Mo e de B em γ’. 

 

2.3.3 Fases topologicamente compactas (FTC) 

 

Nas superligas, as fases FTC que usualmente se formam como placas 

finas ou agulhas, podem levar à diminuição da resistência à ruptura, a perda de 

ductilidade, a formação de sítios para nucleação de trincas e o aprisionamento 

dos elementos responsáveis pelo endurecimento por solução sólida e por 

precipitação [2,20]. Quantidades excessivas de Cr, Mo, W e Re podem promover 

a formação das fases FTC, exemplificado na Figura 8. As fases resultantes 

tinham como características: (i) densidade de empacotamento atômico alta e 

uniforme, (ii) as ligações entre os elementos são direcionais e não-metálicas e (iii) 

estruturas cristalinas complexas. 

Em geral, estas fases tem fórmula química AxBy, onde A e B são metais de 

transição. A fase µ é baseada na estequiometria ideal A6B7 e tem estrutura 

cristalina romboédrica contendo 13 átomos; exemplos incluem W6Co7 e Mo6Co7. 

A fase σ é baseada na estequiometria A2B e tem estrutura tetragonal contendo 30 

átomos; exemplos incluem Cr2Ru, Cr61Co39 e Re67Mo33. A fase P, Cr18Mo42Ni40, 
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tem primitiva ortorrômbica contendo 56 átomos por célula unitária. Finalmente, a 

fase R, Fe52Mn16Mo32, tem estrutura romboédrica contendo 53 átomos por célula 

unitária. É importante enfatizar que as fases fragilizadoras podem ter 

composições muito diferentes daquelas que foram descritas acima, e que sua 

faixa de estequiometria varia amplamente. Entretanto, o fato é que as estruturas 

cristalinas são baseadas na estequiometria AxBy, com A e B de 

eletronegatividades diferentes, sugerindo que os fatores eletrônicos são 

importantes na estabilidade, de modo análogo aos compostos eletrônicos de 

Hume-Rothery nas ligas que contém combinações de Cu, Au e Ag [5]. 

 

 
 

Figura 8. Precipitação da fase sigma nos contornos  
de grãos após tratamento a 750 °C por 5000 h [12]. 
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2.4 SUBSTITUIÇÃO DO CARBONO PELO BORO EM SUPERLIGAS  

 

Análises realizadas mostraram que adições controladas de boro nas 

superligas aumentaram a ductilidade do material. Essa modificação nas 

propriedades mecânicas é explicada em termos do aumento da capacidade dos 

contornos de grãos acomodarem as deformações por escorregamentos. Este 

fenômeno é observado quando as discordâncias são travadas e empilhamentos 

de discordâncias são formados na região dos contornos de grãos. O mecanismo 

responsável pela redução das tensões acumuladas na ponta do empilhamento e 

que diminui as chances de formação de microtrincas na região dos contornos de 

grãos; é a movimentação e transferência das discordâncias para os contornos de 

grãos. Os átomos de boro presentes nos de contornos da fase γ induzem o 

aumento de desordem nas vizinhanças dos contornos, permitindo o 

escorregamento entre contornos sem que ocorra a formação de microtrincas 

nesta região [21]. 

A superliga à base de Ni ZHS6-K foi analisada em relação ao seu 

comportamento mecânico, microestrutural e sob corrosão a quente frente às 

modificações químicas da quantidade de boro e carbono (0,17C/0,02B, 

0,06C/0,1B e 0,03C/0,2B). Os resultados indicaram que houve um aumento do 

limite de escoamento, redução da porosidade e aumento da resistência à 

corrosão a quente [22]. 

 Com o objetivo de melhorar a fundibilidade das superligas e eliminar a 

formação de defeitos de solidificação como microporos e as trincas a quente, e 

aumentar a estabilidade estrutural sob condições de serviço, foram desenvolvidas 

as ligas BC. Nestas ligas o carbono é reduzido a menos de 0,02% em peso; em 
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contrapartida são adicionados em torno de 0,1% em peso de boro. A redução de 

carbono virtualmente eliminou a formação do carboneto primário MC, que foi 

substituído pelo boreto primário M3B2. Os elementos como Ti, Ta e Nb não são 

mais aprisionados nos carbonetos; sendo então segregados para fase γ’. Estas 

ligas contém uma fração volumétrica significativa de eutético γ/γ’ na região dos 

contornos de grãos. A presença deste microconstituinte aumenta 

significativamente a resistência à fluência destas superligas a temperaturas 

intermediárias [4,7]. Na Tabela 1 são listadas as composições dessas ligas.  

 

Tabela 1 – Composição química nominal (em % peso) das ligas BC. 
Ligas Ni Cr Co Al Ti Ta Nb Mo W C B Zr 

B1900 Bal. 8,0 10,0 6,0 1,0 4,3 - 6,0 - 0,10 0,015 0,08 

B1914 Bal. 10,0 10,0 5,5 5,25 - - 3,0 - 0,01 0,10 0,02 

B1925 Bal. 12,0 8,5 3,5 4,0 4,0 - 1,75 4,5 0,015 0,10 0,01 

B1964 Bal. 8,85 10,5 3,5 5,3 2,65 - 1,0 8,5 0,02 0,11 0,02 

B1981 Bal. 16,0 8,75 3,6 3,7 1,8 1,0 1,75 2,7 0,015 0,10 0,01 

 

 Devido à densidade baixa (7,72 g/cm3) e a resistência mecânica elevada, a 

superliga B1914 é um material particularmente adequado para produção de 

palhetas microfundidas e componentes estruturais de turbinas e rotores para 

turbocompressores [7]. A influência da composição química no comportamento 

durante a solidificação de algumas superligas à base de Ni, IN100, IN792, B1914 

e B1925 foi estudado. A comparação realizada entre as superligas mostrou que 

as superligas da família BC apresentaram um comportamento superior em 

relação à IN100 e IN792, devido à ausência de carbono que é um dos elementos 

responsáveis pela formação de microporos no estágio final da solidificação [23]. 
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Algumas informações a respeito da composição química e de propriedades 

mecânicas a temperatura de 600 °C para superliga B1914, são mostradas nas 

Tabelas 2 e 3 [7]. 

 

Tabela 2 – Composições químicas (% em peso) da superliga B1914. 
Elemento Ni Co Cr Al Ti Mo B 

Mínimo Bal. 9,50 9,50 5,25 5,00 2,75 0,08 

Média Bal. 10,00 10,00 5,50 5,25 3,00 0,10 

Máximo Bal. 10,50 10,50 5,75 5,50 3,25 0,12 

 

Tabela 3 – Propriedades mecânicas da superliga B1914 a temperatura de 600 °C. 
Designação do material B1914 

Resistência à tração  (N/mm2) ≥ 960 

Limite de escoamento (ε0.2)  (N/mm2) ≥ 690 

Dureza  (HRC) 36 – 40 

Elongação na ruptura (A5)  (%) ≥ 8 

 

Em geral, na literatura os trabalhos mais comuns são encontrados para a 

superliga B1900. A microestrutura da superliga B1900 + Hf com teores diferentes 

de Ta, foi avaliada após a solubilização e envelhecimento na temperatura de 982 

°C por 72, 250 e 1000 h. Observou-se que as partículas de γ’ coalesceram e sua 

morfologia mudou de cuboidal para placas. Mudanças de composição das fases γ 

e γ’ ocorreram após 72 h de envelhecimento, enquanto que as mudanças na 

composição dos carbonetos ocorreram continuamente durante todo o tratamento 

de envelhecimento [24]. Em outro trabalho, avaliou-se o comportamento mecânico 

e as mudanças microestruturais durante a exposição em alta temperatura da 

superliga B1900 na condição bruta de fusão e tratada termicamente a 871 °C por 

500 h. Os ensaios de tração foram realizados para o intervalo de temperatura 
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entre 25 a 982 °C. Bandas de deslizamento localizadas foram encontradas nas 

amostras, no estado bruto de fusão, ensaiadas a 760 °C. Falhas de empilhamento 

e maclas de deformação foram observadas para as amostras no estado bruto de 

fusão e ensaiadas a 871 °C e o material exibiu pouca ductilidade. Para as 

amostras tratadas termicamente, não foi observado efeito significativo na tensão 

de ruptura do material a 760 °C e acima de 871 °C. O coalescimento de γ’ e a 

perda de coerência da interface de γ e γ’ durante a exposição térmica foram 

responsáveis diretos pela deterioração das propriedades mecânicas da liga [25]. 

 

2.5 MICROFUSÃO EM CERA PERDIDA 

 

Desde a metade da década de 60, os componentes de turbinas de avião 

que eram expostos à temperaturas elevadas como as palhetas (dispositivo 

rotativo) e os direcionadores de fluxo (dispositivo fixo), tem sido manufaturados 

por microfusão. Como a quantidade de elementos de liga era continuamente 

aumentada para melhorar a resistência à fluência e a tensão de ruptura, tornou-se 

quase inviável processar estes materiais via forjamento. Para viabilizar maiores 

adições de elementos de liga, era necessário mudar a rota de processamento 

para fundição. A microfusão foi escolhida por causa da facilidade encontrada para 

produção de palhetas com canais internos de geometria complexa, que 

possibilitaria realizar a refrigeração das palhetas durante o serviço [26]. 

 A microfusão é conhecida como fundição de precisão ou fundição por cera 

perdida, que consiste na fabricação de peças utilizando um molde cerâmico, que 

será obtido através do revestimento de um modelo em cera ou plástico com uma 

pasta ou argamassa refratária. Uma vez endurecida esta pasta refratária, o 
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modelo de cera é removido, pôr aquecimento do conjunto. Posteriormente os 

moldes cerâmicos são introduzidos num forno de calcinação, à temperatura de 

aproximadamente 1150 °C, onde serão removidos resíduos de cera que ainda se 

encontram nas regiões de geometria mais complexa do molde. Tem-se assim 

uma casca endurecida com as cavidades correspondentes à peça que se deseja 

produzir. Posteriormente, o metal líquido será vazado no interior do molde, e após 

o resfriamento em condições adequadas tem-se a peça solidificada no estado 

bruto de fusão. A Figura 9 mostra a representação esquemática do processo de 

microfusão por cera perdida. 

 

 

Figura 9. Etapas do processo de microfusão por cera perdida [27]. 
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As características térmicas e mecânicas do molde devem ser compatíveis 

com o processo de fundição. Primeiramente, toda a massa cerâmica do molde 

tem que apresentar propriedades mecânicas adequadas em temperaturas 

elevadas, pois o molde é submetido à fluência devido à massa do metal líquido 

que exerce tensões mecânicas sobre as paredes do molde. A região interna do 

molde deve ser quimicamente resistente ao líquido metálico por tempos 

suficientemente longos para evitar mudanças composicionais do líquido e 

incorporações indesejáveis de partículas exógenas. Finalmente, a condutividade 

térmica e a capacidade calorífica, são parâmetros fundamentais na escolha do 

material para produção do molde. Cerâmicas à base de alumina são geralmente 

usadas, pois estas apresentam características mecânicas adequadas e boa 

condutividade térmica [26]. 

Atualmente as linhas de pesquisa e desenvolvimento focam na otimização 

dos processos de injeção e modelagem dimensional das peças em cera [28,29], 

análise experimental da etapa de vazamento [30,31] e modelagem computacional 

do processo de microfusão [32,33,34]. A modelagem computacional permitiu que 

fossem feitos muitos avanços na otimização do processo de microfusão, 

principalmente na redução do tempo gasto para determinação das melhores 

condições de produção dos componentes. 

Uma das etapas mais complexas do processo de microfusão é a 

fusão/vazamento das ligas metálicas, a qual tem recebido muita atenção dos 

pesquisadores devido à sua complexidade [35,36,37]. Esta etapa afeta 

diretamente a qualidade e integridade estrutural dos componentes produzidos por 

microfusão. As perdas contabilizadas por [38], em função da formação de defeitos 
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metalúrgicos como microporosidade, trincas a quente e inclusões, comprometem 

de 30 a 40% de toda a produção. 

A formação de trincas nas peças microfundidas está associada a dois 

fenômenos: trincas a quente ou tensões térmicas. No primeiro caso, este tipo de 

defeito é observado no estágio final do processo de solidificação e está associado 

à falta de alimentação com líquido na região zona pastosa, mas somente em 

regiões específica onde os braços secundários das dendritas são submetidos a 

tensões de tração e de cisalhamento. Essas tensões são geradas devido à 

contração não homogênea do sólido durante o resfriamento. Se a estrutura dos 

braços secundários são coerentes, as tensões são dissipadas para suas 

vizinhanças e não há formação de trincas. No entanto, se a estrutura dos braços 

secundários não for coerente, estes podem ser facilmente separados devido às 

deformações induzidas por tensões térmicas. Se o fluxo de líquido interdendrítico 

puder realimentar esta região, a solidificação ocorrerá normalmente. Entretanto, 

se a permeabilidade do líquido for mínima nesta região, uma abertura na região 

não coerente, causada por deformação trativa, não será realimentada por líquido 

e observa-se a formações de trincas a quente [39,40]. As tensões térmicas são 

geradas devido às taxas de expansão e contração não-uniformes da peça fundida 

ou da interface peça/molde cerâmico durante o resfriamento. Assim, as paredes 

do molde impedem a contração do material, o que pode gerar tensões localizadas 

principalmente em regiões com geometria complexa. Um aspecto a ser 

considerado é a microestrutura formada nessa região. Principalmente se ela for 

heterogênea e apresentar tamanhos de grãos diferentes. Isto favorecerá o 

surgimento de instabilidades metalúrgicas na peça. Outros fatores que podem 

estar relacionados ao surgimento das tensões térmicas após a solidificação do 
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material são: temperatura de vazamento do metal líquido, temperatura do molde 

cerâmico, superaquecimento, taxa de resfriamento, coeficiente de expansão 

térmica dos materiais (molde e liga metálica em alta temperatura). Uma das 

maneiras encontradas para minimizar os efeitos das tensões térmicas e reduzir as 

chances de formação de trincas, é diminuir o superaquecimento e a diferença 

entre a temperatura de vazamento e a temperatura do molde cerâmico [41,42]. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 PRODUÇÃO DAS PALHETAS DE TURBINA POLICRISTALINAS 

 

As palhetas de turbina policristalinas da superliga B1914 foram produzidas 

por microfusão. A etapa inicial consistiu na produção dos modelos em cera e 

montagem das árvores. Foram montadas, manualmente, nove árvores. Cada uma 

destas árvores eram compostas por 7 palhetas e 4 apêndices cilíndricos. Os 

apêndices foram incluídos para confecção de corpos-de-prova para os ensaios 

mecânicos. 

Após a montagem, as árvores foram levadas para área de aplicação de 

revestimento cerâmico. Nesta etapa as árvores passaram por diversos banhos 

(lama e chamote), para formação da casca de material refratário. O revestimento 

foi feito em quatro etapas: 

 

1º etapa – Banho de lama de cobalto, que melhora a transferência de calor 

entre o metal líquido e o molde, na etapa de vazamento; 

2º etapa – Aplicação do chamote mais fino à base de zirconita. A zirconita é 

aplicada no revestimento do modelo, devido à sua estabilidade química e térmica; 

3º etapa – Repetição das etapas 1 e 2, porém o tamanho dos grãos do 

chamote à base de zirconita aumenta; 

4º etapa – São realizados três banhos em sílica eletrofundida. Entre cada 

um dos banhos, é feita a chamotagem do molde cerâmico. O objetivo é aumentar 

a permeabilidade da sílica eletrofundida. 
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Com o término da etapa de revestimento, as nove árvores revestidas foram 

acondicionadas em uma sala para secagem. Após a secagem, foi realizada a 

deceragem, que consiste na retirada da cera a partir de aquecimento sob 

pressão. As condições de deceragem aplicadas foram: 

 

• Temperatura de aquecimento: 115 a 140 °C 

• Pressão de deceragem: 6 a 9 bar 

• Tempo de deceragem: 24 min/ciclo + 4 min de descompressão 

 

Após a deceragem dos moldes cerâmicos, estes foram resfriados até a 

temperatura ambiente. Com o objetivo de avaliar a influência da condição de 

isolamento térmico dos moldes cerâmicos na formação de defeitos de 

solidificação foi feito o isolamento com manta térmica (e= 38,1 mm; condutividade 

térmica (1094 °C)= 0,45 W/mk; emissividade a 982 °C= 0,34)  em seis moldes 

cerâmicos. Nos experimentos foram adotadas três condições de isolamento dos 

moldes: Sem Isolamento (SI), Isolamento Parcial (IP) e Isolamento Total (IT). 

Na Figura 10 são mostrados os moldes cerâmicos nas três condições de 

isolamento. O molde SE e a identificação de todas as partes que o compõe são 

mostradas na Fig.10a. No molde IP (Fig.10b), a manta térmica foi colocada na 

raíz da palheta e na região do canal central de alimentação. O isolamento térmico 

do molde IT, mostrado na Fig.10c, foi feito com objetivo de eliminar a formação de 

trincas, tornando o processo de solidificação e resfriamento mais homogêneos. As 

mantas térmicas foram colocadas na região do canal central e nas partes que 

correspondem à raíz e a aleta das palhetas. Os apêndices cilíndricos não foram 
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isolados com manta térmica, pois o nosso objetivo era apenas obtê-los para 

produção de corpos-de-prova para os ensaios de tração a temperatura ambiente 

e a 600 °C. 

 
 

 
 

 
 

Figura 10. As três condições de isolamento dos moldes  
cerâmicos: (a) SE; (b) IP e (c) IT. 

 

Canal central 
Canal de 
respiro 

Apêndice 
Canal de 
alimentação 

(a) 

(b) 

(c) 
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Posteriormente foi realizada a calcinação dos moldes cerâmicos. A 

calcinação foi realizada durante três horas, com o forno ajustado para a 

temperatura de 1150 °C (mostrador do forno). No início das atividades 

experimentais realizadas na empresa Açotécnica, uma das dúvidas era saber 

quanto tempo os moldes cerâmicos levavam para atingir a temperatura de 

encharque e se as temperaturas do molde e do mostrador do forno eram 

semelhantes. Assim foram feitos experimentos de medidas de temperatura de um 

determinado molde cerâmico como visto na Figura 11(a – b). Foi verificado que o 

molde cerâmico levava em torno de 50 min para atingir a temperatura de 1100 °C 

(temperatura alcançada na camada interna e externa do molde); 50 °C abaixo do 

que é visualizado no mostrador do forno.  

 

 
 

Figura 11. Posicionamento dos termopares (a) nas camadas interna e externa do  
molde cerâmico e (b) carregamento do molde no forno de calcinação. 

 

 

 

 

(a) (b) 

Casca interna 

Casca externa 
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Após a calcinação, os moldes foram retirados um a um para etapa de 

vazamento. Em cada vazamento foram utilizados 12,5 kg de material, totalizando 

115 kg de material vazado. O procedimento seguido para a determinação da 

temperatura do líquido antes do vazamento é descrito a seguir: 

 

(1) Medida de temperatura com o termopar de lança (submerso no 

líquido); 

(2) Medida de temperatura com pirômetro ótico (superfície do líquido); 

(3) Cálculo da diferença de temperatura entre as duas medidas. Em 

seguida é feita a correção da temperatura do líquido. 

 

Para as medidas realizadas nas três temperaturas de vazamento, a 

diferença entre as temperaturas medidas no termopar de lança e o pirômetro ótico 

foi de 40 °C. 

Na Tabela 4 são mostradas as temperaturas de vazamentos dos moldes 

cerâmicos nas três condições de isolamento térmico (SE; IP; IT). 

 

Tabela 4 – Temperatura de vazamento dos moldes cerâmicos (MC) isolados  
em três condições. 

Temperatura de 
vazamento (°C) 

SE IP IT 

1570 MC1 MC2 MC3 

1520 MC4 MC5 MC6 

1470 MC7 MC8 MC9 
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O tempo despendido entre posicionar o molde no interior do forno e retirá-

lo do forno após vazamento e solidificação era de aproximadamente 3 min e o 

procedimento realizado ocorria nesta sequência: 

 

(1) Retirada do molde do forno de calcinação e posicionamento do 

molde dentro do forno de indução (câmara do molde); 

(2) Realização de vácuo na câmara do molde até que a pressão se 

igualasse a pressão da câmara de vazamento; 

(3)  Transferência do molde para câmara de vazamento. Alinhamento 

do molde junto ao centro do cadinho, seguido de vazamento (~3 s); 

(4) Espera de dois minutos para garantir que todo material vazado 

estivesse no estado sólido. Em seguida o molde preenchido era transferido e 

retirado da câmara de molde. O molde preenchido era colocado numa caixa de 

areia para resfriar, o que levava em torno de 12 h. 
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A sequência de procedimentos acima foi repetida nove vezes. Após o 

resfriamento dos moldes, foram seguidos os procedimentos apresentados no 

fluxograma da Figura 12 mostrado abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fluxograma com a sequência de procedimentos 
 para desmoldagem e obtenção das palhetas. 

 

Algumas observações a serem feitas: 

 

(1) Todas as palhetas passaram pela inspeção visual e naquelas em 

que foram encontradas trincas, não foram realizados os ensaios não-destrutivos 

de líquido penetrante; 

(2) Apenas os apêndices cilíndricos foram inspecionados por raios x, 

para detectar a presença defeitos internos. 

 

Desmoldagem 

Corte em serra de disco 

Análise visual 

Jateamento das palhetas 

Líquido penetrante 

Inspeção por raios x 
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3.2 AMOSTRAS PARA CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E 

TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

As amostras foram retiradas da raíz da palheta como observado na Figura 

13. Após o corte da raíz, a mesma foi secionada transversalmente e a espessura 

das amostras retiradas era de 0,5 mm. Cada uma destas amostras foi dividida em 

quatro partes, como visualizado na Figura 14. A partir destas amostras foram 

realizadas a caracterização microestrutural do material no estado bruto e tratado 

termicamente e medidas de análise térmica diferencial (DTA) do material no 

estado bruto. 

 

 
 

Figura 13. Imagem frontal da raíz da palheta. 
 

 
 
 

Figura 14. Representação esquemática dos cortes realizados na raíz da palheta; (a) 
espessura das amostras e (b) cortes realizados na seção lateral da palheta. 

(a) (b) 
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3.3 CÁLCULO TERMODINÂMICO 

 

 Com objetivo de entender as relações de fase no equilíbrio e fora do 

equilíbrio em função da temperatura e conhecer o caminho de solidificação da 

superliga B1914, foram realizadas simulações de cálculo termodinâmico pelo 

método CALPHAD [43-44]. O método CALPHAD é baseado na descrição 

matemática de propriedades termodinâmicas das fases. Estas descrições 

matemáticas estão contidas em banco de dados de softwares que realizam uma 

série de cálculos termodinâmicos (PANDAT, JMATPRO, THERMOCALC). No 

presente trabalho foi utilizado o software THERMOCALC [45] e o banco de dados 

de ligas de Ni que foi gentilmente cedido pelo professor Roger C. Reed, da 

Universidade de Birmingham – Inglaterra.  Foram realizadas as simulações de 

fração de fase (%mol de fase) em função de temperatura e do caminho de 

solidificação a partir do modelo de solidificação Scheil-Gulliver. Neste modelo de 

solidificação assume-se que não há difusão nas fases sólidas durante o 

crescimento das fases e o equilíbrio só é observado na região de interface 

sólido/líquido.   

 

3.4 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

Os tratamentos térmicos realizados neste trabalho tinham como foco a 

avaliar se as condições de solubilização (1080 °C/4h e 1150 °C/1h) propostas por 

[4] para superliga B1914, levariam a dissolução das fases γ’ e do(s) boreto(s) e 

quais as microestruturas de equilíbrio. E estes resultados seriam comparados 
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com os tratamentos térmicos realizados a partir das temperaturas solvus da fase 

γ’ e do(s) boreto(s) calculado por THERMOCALC [45]. Os tratamentos térmicos 

foram realizados em amostras encapsuladas em tubos de quartzo sob atmosfera 

de gás argônio. Antes da realização dos tratamentos térmicos, foi feita a 

calibração dos fornos através de medidas de temperatura da região quente, 

utilizando um termopar tipo K conectado a um multímetro. 

 

3.5 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL 

 

As medidas de análise térmica diferencial foram realizadas com objetivo de 

se obter as temperaturas de transformação de fases. As medidas foram feitas em 

um equipamento marca Setaram - Modelo Labsys. Neste calorímetro é possível 

fazer três tipos de análises calorimétricas (DTA, DSC e TG). Foram utilizadas 

amostras com formato cilíndrico nas dimensões de 3 mm de diâmetro por 4 mm 

de altura. As medidas foram realizadas sob fluxo de argônio de alta pureza, com o 

intuito de minimizar os efeitos de oxidação. O calorímetro foi calibrado usando os 

metais puros Au e Ag com pontos de fusão de 1453 °C e 1064 °C, 

respectivamente. A amostra foi submetida a ciclos de aquecimento/resfriamento 

como descritos a seguir: aquecimento de 20 °C → 30 °C a 5 °C/min → isoterma 

de 30 °C por 3600 s → aquecimento de 30 °C → 1100 °C a 20 °C/min → isoterma 

de 1100 °C por 300 s → aquecimento de 1100 °C → 1400 °C a 20 °C/min → 

resfriamento de 1400 a 20 °C a 20 °C/min. As temperaturas obtidas durante os 

eventos térmicos observados no aquecimento/resfriamento foram comparadas 

com os resultados de simulação do modelo de solidificação fora de equilíbrio 

Scheil-Gulliver. 
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3.6 EXTRAÇÃO DE PRECIPITADOS 

 

Uma das técnicas mais utilizadas para caracterização de fases minoritárias 

em aços, ligas de titânio e superliga, é a extração eletrolítica de precipitados. No 

presente trabalho, esta técnica de caracterização foi utilizada para identificação 

de fases minoritárias. Para tanto foi retirada uma amostra retangular da região da 

raíz da palheta, com estas dimensões: 48 mm de comprimento; 23 mm de largura 

e 4 mm de espessura. A massa inicial da amostra era de 37,7 g 

aproximadamente. A solução eletrolítica era composta de 435 ml de metanol; 43 

ml de glicerol e 22 ml de ácido clorídrico [16]. A célula eletrolítica era composta 

por um béquer de 1000 ml, uma chapa de nióbio que foi utilizada como cátodo e a 

amostra da superliga B1914 como ânodo. A célula eletrolítica foi colocada em um 

banho com gelo e água para que a temperatura da solução eletrolítica fosse 

mantida entre – 3 a + 2 °C. A área da amostra que foi exposta a solução era de 

14,74 cm2. A corrente e a tensão aplicada foram de 900 mA e 10 V, 

respectivamente. 

 Após a extração, as soluções obtidas foram filtradas para separação dos 

precipitados. Neste processo utilizou-se um filtro de papel (membrana de 

celulose) com uma abertura de 0,11 µm e diâmetro de 125 mm. A solução obtida 

após o ataque eletrolítico foi transferida para um recipiente e filtrada sob vácuo. 

Em seguida, o filtro foi levemente raspado e lavado para retirar o excesso de 

solução. O material foi então transferido para um vidro de relógio e aquecido 

numa chapa a 80 °C. O material proveniente da secagem foi caracterizado por 

microscopia eletrônica de varredura utilizando detectores de elétrons secundários 
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(MEV-ES) e difratometria de raios X (DRX). A medida de DRX foi realizada nas 

seguintes condições: temperatura ambiente, radiação Cu-Kα (λ=1,5418Å), com 

filtro de Ni, tensão de 40 kV, corrente de 30 mA, ângulo (2θ) variando de 10 a 90º, 

passo angular de 0,05º e tempo de contagem por passo de 12 s. A identificação 

da(s) fase(s) presente(s) nos difratogramas foi feita através da comparação dos 

difratogramas obtidos com as simulações realizadas no programa PowderCell 

[46], a partir de dados cristalográficos catalogados [47]. 

 

3.7 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL 

 

 3.7.1 Preparação metalográfica 

 

As amostras no estado bruto de fusão e tratadas termicamente foram 

preparadas metalograficamente. Para tal procedimento foi feito o embutimento a 

quente em resina fenólica. Em seguida, as amostras embutidas foram lixadas 

utilizando-se uma sequência de lixas até 2400 #. O polimento foi realizado com 

uma suspensão de sílica coloidal OP-S (Struers). Após a etapa de polimento, foi 

feita a limpeza das amostras em ultrassom em um béquer contendo acetona por 

10 min. 

 
 3.7.2 Microscopia ótica 

 

As amostras no estado bruto de fusão e tratadas termicamente foram 

caracterizadas via microscopia ótica (MO). Foram obtidas imagens de 50 a 500x 

de aumento em um microscópio ótico Leica modelo DM IRM, com câmera 
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analógica Samsung modelo SCC 131 acoplada a um analisador de imagem Leica 

Qwin. Para aquisição e processamento das imagens foi utilizado o software QWin 

2.3. 

 

 3.7.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

As amostras no estado bruto de fusão e tratadas termicamente foram 

caracterizadas com o auxílio de um microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

LEO modelo 1450 VP. As imagens foram obtidas utilizando detectores de  

elétrons secundários (ES) e de elétrons retroespalhados (ERE) com resolução de 

1024 x 768 pixels. 

 

3.8 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 3.8.1 Tração a temperatura ambiente  

 

Os ensaios de tração a temperatura ambiente foram realizados com 

objetivo de se estimar as propriedades mecânicas tais como: limite de 

escoamento (LE), limite de ruptura (LR), deformação na ruptura (εr) e redução em 

área (RA); da superliga B1914. Os corpos-de-prova foram produzidos a partir de 

apêndices cilíndricos colocados nos moldes cerâmicos e suas dimensões são 

mostradas na Figura 15. Os ensaios foram conduzidos na máquina servo-

hidraúlica MTS modelo 810.23M. As condições determinadas para realização dos 

ensaios são descritas a seguir: 
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• Velocidade de ensaio = 0.5 mm/min  

• Carga máxima permitida= 25 kN  

• Deslocamento máximo do extensômetro= 15 mm 

• Deformação máxima permitida= 50 %  

 

 
 

Figura 15. Representação esquemática do corpo-de-prova  
para ensaio de tração a temperatura ambiente. 

 

  

 3.8.2 Tração a quente  

 

Os ensaios de tração a quente foram realizados para avaliar as 

propriedades mecânicas a 600 °C para corpos-de-prova em duas condições de 

processamento: estado bruto de fusão e tratados termicamente a 1080 °C/4 h + 

900 °C/10 h. Os ensaios foram conduzidos na máquina de ensaios mecânicos a 

quente EMIC modelo DL-10000. A representação esquemática dos corpos-de-

prova e suas dimensões são mostradas na Figura 16. As condições determinadas 

para realização dos ensaios são descritas a seguir:  

 

• Velocidade de ensaio= 0.5 mm/min  

• Temperatura de ensaio= 600 °C 
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As propriedades que foram obtidas a partir dos ensaios foram: limite de 

ruptura (LR) e a deformação na ruptura (εr). Não foi possível medir a deformação 

instantânea e o limite de escoamento do corpo-de-prova durante os ensaios, pois 

a máquina não tem extensômetro. Durante o aquecimento do corpo-de-prova, foi 

observado que devido à dilatação das barras de fixação dos corpos-de-prova, 

estes eram submetidos a cargas compressivas. Então durante o aquecimento 

foram aplicadas cargas trativas para o alívio das cargas compressivas. As 

superfícies de fraturas dos corpos-de-prova ensaiados a 600 °C foram analisadas 

a partir da aquisição de imagens por MEV-ES. 

 

 
 

Figura 16. Representação esquemática do corpo-de-prova 
para os ensaios de tração a quente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DE DEFEITOS DE SOLIDIFICAÇÃO DAS PALHETAS 

PRODUZIDAS POR MICROFUSÃO 

 

Após a desmoldagem e o corte, todas as palhetas foram analisadas 

visualmente para verificar a possível formação de defeitos de solidificação. Para 

indicar a localização dos defeitos nas palhetas, foi feita a identificação das duas 

laterais da aleta e a raíz, como mostrado na Figura 17. A lateral esquerda da 

palheta compreende o bordo de ataque e a lateral direita é o bordo de fuga. 

 

 
 

Figura 17. Imagem da palheta de turbina microfundida. 
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 4.1.1 Molde SE 
 

Na Tabela 5 estão listados os resultados obtidos da inspeção visual das 

palhetas. Foi observado que para as temperaturas de vazamento de 1570 °C e 

1520 °C, houve a formação de trincas no bordo de fuga de todas as palhetas. E 

para a temperatura de 1470 °C observou-se a formação de defeitos de não 

preenchimento e de trincas, como indicado na Figura 18. 

 

Tabela 5 – Resultados da inspeção visual das palhetas vazadas em moldes SE 
(Sem Isolamento). 

Temperatura de 
vazamento (°C) 

Numeração dos 
moldes  

Tipos de defeitos  
Localização dos 

defeitos nas palhetas 

1570 MC1 Trincas Bordo de fuga 

1520 MC4 Trincas Bordo de fuga 

1470 MC7 Não preenchimento e 
trincas Bordo de fuga 

 

 
 

Figura 18. Defeitos de solidificação encontrados nas palhetas  
vazadas a 1470 °C no molde SE. 
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A macrografia da palheta de turbina é apresentada na Figura 19. A 

solidificação e o resfriamento das palhetas não ocorrem de maneira uniforme e 

como consequência são observadas diferenças microestruturais importantes entre 

as regiões de bordo de fuga e bordo de ataque das palhetas. Nota-se que os 

grãos da região de bordo de fuga são equiaxiais, enquanto que os grãos do bordo 

de ataque apresentam morfologia colunar. Estas heterogeneidades 

microestruturais são geradas devido às condições de resfriamento não-

homogêneas. Estas condições descritas acima são favoráveis a geração de 

tensões térmicas que podem desencadear o processo nucleação e propagação 

de trincas, dependendo da intensidade e da distribuição destas tensões na região 

da aleta das palhetas. WÜRKER [42] observou que o critério de sensibilidade à 

formação de trincas está relacionado à tensão máxima principal e a resistência 

mecânica do material em temperaturas elevadas. Assim, supõe-se que a 

intensidade das tensões geradas no resfriamento e acumuladas, principalmente 

na região de bordo de fuga da aleta, atingiu valores superiores ao limite de 

ruptura do material em alta temperatura. Isto pode ter levado à formação das 

trincas nesta região. As trincas cresceram perpendicularmente ao bordo de fuga, 

como pode ser visto na Figura 18. A trinca cresceu intergranularmente, pois a 

região dos contornos de grãos tem menor resistência mecânica em alta 

temperatura. 
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Figura 19. Macrografia da palheta de turbina da superliga B1914. 
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 4.1.2 Molde IP 

 

Os resultados da inspeção visual das palhetas vazadas em moldes 

cerâmicos com isolamento parcial são listados na Tabela 6. Em todas as palhetas 

inspecionadas foram encontradas trincas na região de bordo de fuga. Foi 

identificado visualmente, a presença de defeitos de não preenchimento nas 

palhetas vazadas a 1520 °C, como mostrado pela Figura 20. 

 

Tabela 6 – Resultados da inspeção visual das palhetas vazadas em moldes IP 
(Isolamento Parcial). 

Temperatura de 
vazamento (°C) 

Numeração dos 
moldes 

Tipos de defeitos 
Localização dos 

defeitos nas palhetas 

1570 MC2 Trincas Bordo de fuga 

1520 MC5 Não preenchimento e 
trincas Bordo de fuga 

1470 MC8 Não preenchimento e 
trincas Bordo de fuga 

 

 
 

Figura 20. Defeitos de solidificação identificados nas  
palhetas vazadas a 1520 °C no molde IP. 
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 4.1.3 Molde IT 

 

Os resultados da inspeção visual das palhetas que foram vazadas a 1570, 

1520 e 1470 °C nos moldes IT são apresentados na Tabela 7. Não foi detectada a 

presença de trincas em nenhuma das 21 palhetas processadas nestas condições. 

As condições de resfriamento nos moldes IT foram mais homogêneas. Assim, a 

intensidade das tensões térmicas acumuladas na região de bordo de fuga, não foi 

suficiente para desencadear o processo de nucleação e propagação de trincas 

nesta região das palhetas.  

Após a inspeção visual das palhetas, estas foram submetidas ao ensaio 

não destrutivo de líquido penetrante. Nesta técnica é possível detectar defeitos 

superficiais como poros e microporos, microtrincas e inclusões. Os resultados 

destes ensaios mostraram que em todas as palhetas formaram-se aglomerados 

de poros, na região da raíz da palheta, próxima ao canal de alimentação, como 

indicado na Figura 21. Deve ser salientado que estes defeitos também devem ter 

ocorrido nas palhetas vazadas nas demais condições de isolamento térmico dos 

moldes. No entanto, o critério estabelecido era para realizar os ensaios de líquido 

penetrante, somente em palhetas que não apresentassem defeitos visuais. 

Acreditamos que estes defeitos possam ser eliminados com o redimensionamento 

do sistema de alimentação destes moldes cerâmicos. 
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Tabela 7 – Resultados da inspeção visual das palhetas vazadas em moldes IT 

(Isolamento Total). 

Temperatura de 
vazamento (°C) 

Numeração dos 
moldes 

Tipos de defeitos 
Localização dos 

defeitos nas palhetas 

1570 MC3 Poros Raíz 

1520 MC6 Poros e desmoldagem Bordo de fuga e 
 Raíz 

1470 MC9 Desmoldagem, poros 
e poros passantes 

Bordo de fuga e 
 Raíz 

 
 
 

 
 

Figura 21. Identificação, por líquido penetrante, dos poros presentes nas  
raízes das palhetas produzidas por microfusão. 
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4.2 CÁLCULO TERMODINÂMICO 

 

Os resultados de simulação de fração molar de fases em função da 

temperatura são mostrados na Figura 22. Os valores calculados das temperaturas 

liquidus e solidus foram de 1335 °C e 1305 °C respectivamente, indicando um 

intervalo de solidificação de 30 °C. A solidificação da superliga B1914 se inicia 

com a precipitação da fase γ, seguido da precipitação do boreto MB2 a 1320 °C, 

com fração molar inferior a 0,1%. A temperatura inicial de precipitação da fase γ’ é 

em torno de 1251 °C e sua fração aumenta rapidamente atingindo 75 % em mol 

de fase a 800 °C. No intervalo de temperatura de 1170 a 1130 °C são previstas a 

precipitação do boreto M3B2 (1166 °C) e a dissolução do boreto MB2 (1135 °C). A 

simulação também prevê a precipitação da fase sigma a 859 °C, que corresponde 

a uma fase FTC. Entretanto, estas fases são observadas apenas em tratamentos 

térmicos ou exposições a temperaturas elevadas por períodos muito longos. 
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Figura 22. Fração molar de fases em função da  
temperatura para superliga B1914. 

 

Na Figura 23 (a – e) são apresentadas as composições químicas das fases 

em função da temperatura. Observa-se que a fase γ é composta majoritariamente 

por átomos de Ni e Cr e Co tem solubilidade elevada nesta fase, ver Fig.23a. A 

solubilidade de Cr e Co em γ atinge valores entre 20 a 30 at.% a temperaturas 

inferiores a 900 °C. No entanto, as solubilidades de Ti e Al em γ diminuem com 

resfriamento. A simulação de composição da fase γ’, vista pela Fig.23b, mostra 

que esta fase é composta majoritamente por átomos de Ni, aproximadamente 70 

at.%, e por átomos de Ti e Al, aproximadamente 12 at.% e 8 at.% 

respectivamente. Em temperaturas acima de 1000 °C observa-se uma pequena 

redução do teor de Ni desta fase. Em contrapartida, pode-se notar um aumento 

da solubilidade de Co em γ’. A fração molar de átomos de Al e Ti na fase γ’ não 

varia significativamente com a temperatura. O Cr apresenta pequena solubilidade 
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em γ’; enquanto Mo e B não são encontrados nesta fase. O boreto de alta 

temperatura MB2 é composto por átomos de Ti que formam a fase TiB2, como 

mostrado nos resultados de simulação apresentado na Fig.23c. A solubilidade dos 

outros elementos nesta fase é nula. O boreto M3B2 é rico em Mo com solubilidade 

considerável de Cr, ver Fig.23d. A fase σ é constituída por átomos de Cr e Co e a 

fração molar desta fase aumenta no intervalo de 600 a 750 °C. Abaixo de 800 °C, 

a solubilidade de Ni e Mo nesta fase diminuiu consideravelmente, ver Fig.23e.  
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 23. Cálculo da composição química (at.%) em função da temperatura das 
fases (a) Gama; (b) Gama linha; (c) MB2; (d) M3B2 e (e) Sigma da superliga B1914. 
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4.3 CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA SUPERLIGA B1914 NO 

ESTADO BRUTO DE FUSÃO 

 

 A microestrutura da superliga B1914 no estado bruto de fusão é mostrada 

na Figura 24. O material apresenta estrutura de solidificação dendrítica. Observa-

se que a superliga B1914, ao nível de resolução permitido por MO, apresenta 

uma microestrutura bifásica com dendritas da fase γ (matriz) e os precipitados 

grosseiros de γ’ na região interdendrítica. Na micrografia apresentada na Fig.24 

não é possível identificar se houve precipitação da fase γ’ por reação no estado 

sólido durante o resfriamento. E a frente dos precipitados grosseiros da fase γ’ 

nota-se a presença de uma depressão na região interdendrítica. Nesta região 

ocorreu a solidificação do líquido residual e a formação do eutético. 

 

 

Figura 24. Micrografia obtida por MO da microestrutura da superliga B1914 no 
estado bruto de fusão; com seus constituintes identificados; (1) dendritas, (2) 

precipitados grosseiros e (3) depressão na região interdendrítica. 
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Na Figura 25 é mostrada a micrografia, obtida por MEV-ERE, da região de 

interface entre a periferia das dendritas de γ e os precipitados grosseiros de γ’. 

Observa-se no centro das dendritas a presença de precipitados cuboidais da fase 

γ’; e na região periférica das dendritas foram identificados precipitados finos de γ’, 

porém com dimensões inferiores a 1 µm. Estes precipitados formaram-se no 

interior das dendritas a partir de reação no estado sólido, como foi relatado por 

[48]. Os precipitados grosseiros de γ’, identificados na região interdendrítica, 

apresentam morfologia elipsoidal. Estes precipitados se formam a partir da 

peritética [49], que está representada na Figura 26. A região interdendrítica, 

especificamente a frente dos precipitados elipsoidais de γ’, é mostrada na Figura 

25. Esta região é referente à região de depressão, identificada por 3, na Figura 

24. Nesta região nota-se a presença de uma fase mais clara juntamente com uma 

fase cinza escuro. Estas duas fases são os microconstituintes do eutético que é 

formado por γ/M3B2. 

 

 
 

Figura 25. Micrografia obtida por MEV-ERE mostrando as dendritas e 
as regiões interdendríticas da superliga B1914 no estado bruto.  
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             Figura 26. Representação esquemática da reação peritética. 
 

 Em trabalho publicado por Seo et al. [19] foi mostrado que os coeficientes 

de partição (k) de Cr e Mo diminuem durante a formação do eutético γ/γ’. Na 

solidificação da superliga B1914, a rejeição de Cr, Mo e B ocorreu durante a 

formação de γ’ a partir de reação peritética. E a formação do boreto M3B2 ocorreu 

durante a solidificação do líquido residual e formação do eutético (γ/M3B2). O 

resultado previsto pela simulação de composição química do M3B2, visto na 

Fig.23d, mostra que esta fase é constituída majoritariamente por Mo, porém 

observa-se elevada solubilidade de Cr 

Na Figura 27 são mostrados os precipitados que foram extraídos da 

superliga B1914, os quais foram identificados como Mo3B2 (fase com estrutura 

tetragonal) segundo os resultados de difração de raios X apresentados na Figura 

28. Observa-se que os precipitados apresentam morfologia lamelar, como 

mostrado anteriormente na Figura 25. 
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Houve redução dos parâmetros de rede da estrutura tetragonal (a e c) que 

foram ajustados e comparados com os parâmetros da fase M3B2 encontrados na 

literatura, ver Tabela 8. É provável que a diminuição do parâmetro de rede de 

M3B2 esteja relacionada a presença de átomos de Cr, pois o RCr ˂ RMo (R= raios 

atômicos).  

 

 
 

Figura 27. Morfologia do boreto extraído da superliga B1914. 
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Figura 28. Espectro de DRX dos precipitados extraídos da  

   superliga B1914 por ataque eletrolítico. 
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Tabela 8 – Comparação entre os parâmetros de rede ajustados e retirados da 

literatura para fase M3B2 

Parâmetro de 
rede da fase 

M3B2 (nm) 
Ajustado [19] [20] [50] [51] 

a 0.5728 0.578 0.579 0.5770 0.571 

c 0.3077 0.313 0.306 0.3103 0.305 

 

 

4.4 TEMPERATURAS DE TRANSFORMAÇÃO DE FASES DA SUPERLIGA 

B1914  

 

 Na Figura 29 é apresentada a curva de DTA para a superliga B1914. Na 

curva de aquecimento a primeira reação de transformação, indicada no ponto A, 

foi observada entre 1200 e 1227 °C. Este primeiro evento térmico está associado 

à reação de dissolução da fase M3B2. O segundo evento térmico, ponto B, ocorreu 

entre 1248 e 1282 °C, e está associado à dissolução dos precipitados da fase γ’ 

(cuboidais e elipsoidais). A fusão do restante do material começou a 1290 °C e foi 

completada em 1325 °C (liquidus).  

O resfriamento da amostra começou a partir da temperatura de 1400 °C. O 

primeiro evento térmico na curva de resfriamento, ponto D, foi observado a 1315 

°C com a precipitação e crescimento da fase γ. A redução do valor da 

temperatura liquidus medida por DTA em comparação a liquidus calculada (1335 

°C) pode estar relacionada ao efeito do superresfriamento, causado pela rejeição 

de elementos que não são solúveis em γ’ e que estabilizam a fase líquida. Em 

trabalho realizado por [50] foi observado que as temperaturas liquidus medidas 
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por DTA, durante o resfriamento de ligas com crescimento dendrítico, eram muito 

imprecisas devido ao efeito do superresfriamento. Assim, foi proposto que a 

maneira mais adequada para se medir a temperatura liquidus por DTA era 

durante a medida de aquecimento do material. Prosseguindo com resfriamento, o 

segundo evento térmico, ponto E, ocorreu entre as temperaturas de 1260 e 1250 

°C. Esta transformação está associada à precipitação da fase γ’, formada a partir 

de reação peritética. A solidificação do líquido residual começou a 1193 °C e 

terminou em 1180 °C, ponto F, com a formação do eutético γ+M3B2. Não foi 

observado nenhum evento térmico relacionado à precipitação da fase γ’ por 

reação do estado sólido. Na Tabela 9 estão sumarizadas as temperaturas de 

transformação de fases medidas por DTA. 
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Figura 29. Curvas de DTA para superliga B1914. 

 

Tabela 9 – Temperatura de transformação de fases da superliga B1914. 
Eventos térmicos (°C) 

Reações de 
transformação A B C D E F 

Aquecimento 1227 1282 1325 - - 
 
- 
 

 
Resfriamento 

 
- - - 1315 1250 1180 

Reações de transformação: Curva de aquecimento (A – dissolução da fase M3B2; B – dissolução 
da fase γ’ e C – fusão completa do material); Curva de resfriamento (D – precipitação da fase γ; E 
– precipitação da fase γ’ (reação peritética) e F – solidificação do líquido residual). 
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Na Tabela 10 são listados os valores das temperaturas de transformação 

medidas por DTA e calculadas na condição de equilíbrio e por Scheil-Gulliver [51]. 

Observou-se uma boa correlação entre os valores das temperaturas liquidus e de 

precipitação da fase γ’ medida experimentalmente por DTA e calculadas. Os 

valores da temperatura solidus e o intervalo de solidificação calculados nas 

condições de equilíbrios foram de 1305 °C e 55 °C, respectivamente. No entanto, 

os resultados obtidos experimentalmente por DTA e calculado por Scheil 

indicaram que a solidificação ocorreu fora de equilíbrio e nesta condição foram 

determinadas as temperaturas de fusão incipiente (TDTA= 1200 °C e TSCHEIL= 1183 

°C). Em processos de solidificação que ocorreram fora de equilíbrio é comum 

observar o fenômeno conhecido como depressão da solidus [48]. Este fenômeno 

é observado quando o processo solidificação continua a temperaturas inferiores a 

temperatura solidus e dependendo da extensão da segregação, eventualmente, a 

temperatura liquidus local poderia alcançar a temperatura de transformação 

invariante e levar a formação do eutético fora de equilíbrio. Os valores dos 

intervalos de solidificação, mostrados na Tab. 10, obtidos experimentalmente por 

DTA e calculado por Scheil confirmaram que a solidificação terminou com a 

formação do eutético metaestável (γ/M3B2).  
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Tabela 10 – Comparação entre as temperaturas de transformação medidas por DTA 
e calculadas na condição de equilíbrio e por Scheil. 

 
Temperaturas (°C)  

 
Medidas 

 
Scheil  

 
Condição de equilíbrio 

Liquidus 
 

1325 
(Curva de aquecimento) 

1335 1335 

Solidus - - 1305 

Fusão incipiente 
 

1200 
(Curva de aquecimento) 

1183 - 

Precipitação de γ’ 
 

1250 
(Curva de resfriamento) 

1251 1250 

∆TSolidificação 
 

125 
(Curva de resfriamento) 

152 30 

 

 

4.5 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

 As microestruturas obtidas após os tratamentos térmicos de 1080 °C/4 h e 

1150 °C/1 h são mostradas na Figura 30 (a – b).  No tratamento realizado a 1080 

°C/4 h observou-se o início fenômeno de engrossamento das dendritas e a 

movimentação, causada por transporte de massa, dos precipitados elipsoidais da 

fase γ’. Já para o material tratado a 1150 °C/1 h observou-se que o 

engrossamento das dendritas de γ foi mais pronunciado em relação ao resultado 

descrito acima e os precipitados grosseiros de γ’ foram parcialmente consumidos 

durante o tratamento térmico.  
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Figura 30. Microestruturas (MO) das amostra tratadas  
termicamente (a) 1080 °C/4 h e (b) 1150 °C/1 h. 

(a) 

(b) 



83 

  

Na sequência, avaliamos a possibilidade de solubilização da fase γ’ nesta 

liga, no sentido de gerar informações para possíveis tratamentos térmicos de 

solubilização e envelhecimento. A partir dos resultados de cálculo termodinâmico, 

ver Figura 22, foi calculado o valor de 1250 °C para temperatura solvus de γ’ e 

uma janela de solubilização de aproximadamente 55 °C. O valor da solvus de γ’ 

determinado por DTA, na curva de resfriamento, foi de 1250 °C (item 4.4). Assim, 

foram realizados tratamentos térmicos iniciais a 1250 °C por 1 e 5 h, para 

solubilização da fase γ’. Nestas duas condições de tratamento térmico ocorreram 

fusões incipientes que foram identificadas através de “ilhas” na microestrutura 

conforme relatado por [52,53]; e a microestrutura da amostra tratada a 1250 °C 

por 1 h é mostrada na Figura 31 (a – b). Na ampliação de uma das “ilhas” 

mostrada na Fig.31b nota-se a dissolução parcial dos precipitados elipsoidais de 

γ’. A frente destes precipitados observou-se a formação do eutético γ/γ’, e a 

solidificação do líquido formado durante o tratamento deu origem a uma região 

rica em Ni, Cr, Mo e B. Devido à elevada afinidade química entre os átomos de Cr 

e Mo pelo B, é de se esperar que nesta última região ocorra a formação da fase 

M3B2. 
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Figura 31. Micrografias obtidas por MEV-ERE após tratamento térmico a 1250 °C 
por 1 h (a) formação de “ilhas” indicando que ocorreu fusão incipiente e  
(b) ampliação de uma das “ilhas”, mostrando região rica em Mo, Cr e B.  

(a) 

(b) 
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Assim, foram realizados tratamentos térmicos na temperatura de 1170 °C 

por 63 e 117 h. Na Figura 32 (a – b) são mostradas as micrografias da amostra 

tratada a 1170 °C por 63 h (a) e 1170 °C por 117 h (b). Na amostra 1170 °C por 

63 h foi observada a dissolução dos precipitados finos da fase γ’ (presentes nas 

regiões periféricas das dendritas) e a esferoidização dos boretos. Também 

chamou a atenção a quantidade de microporos (Ø≈ 20µm) presentes na região 

onde se encontravam os boretos esferoidizados. A formação destes defeitos está 

relacionada ao efeito Kirkendall em que foi estudado detalhadamente por [54]. A 

esferoidização dos boretos ocorreu mediante transporte de massa e difusão dos 

átomos que formaram esta fase. Como boro tem coeficiente de difusão muito 

superior ao dos outros átomos presentes no material, os átomos de B se 

movimentam a partir de lacunas presentes no material e pela mobilidade elevada 

que os átomos de B apresentam em altas temperaturas. E devido à elevada 

mobilidade do B observa-se um aumento na concentração de lacunas, pois estes 

vazios deixados pelos átomos de B acabam não sendo ocupados por átomos 

maiores. E uma maneira de reduzir a energia do sistema é pela união destas 

lacunas que deu origem aos microporos, observados nas Fig.32a e 32b. Para a 

amostra tratada termicamente a 1170 °C por 117 h, ver Fig.32b, os boretos foram 

completamente dissolvidos. Entretanto, a fração volumétrica de poros aumentou 

em relação ao tratamento de 63 h. A fração de precipitados grosseiros de γ’ 

diminuiu e observou-se que estes precipitados começaram a coalescer. Já os 

precipitados cuboidais de γ’ sofreram engrossamento. É possível que o material 

tenha se equilibrado termodinamicamente nesta condição de tratamento que, pelo 

cálculo termodinâmico indicou a presença majoritária das fases γ e γ’, com 

aproximadamente 35% de γ’ a 1170 °C. Por questão de tempo para finalização 
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desta dissertação não foi possível realizar tratamentos térmicos subseqüentes na 

região de solubilização de γ’. De qualquer forma, estes resultados indicam a não 

praticidade de se tratar esta liga via solubilização e envelhecimento. 

 

 

 
 

Figura 32. Micrografias das amostras da superliga B1914  
tratadas termicamente a (a) 1170 °C por 63 h 

 e (b) 1170 °C por 117 h. 

(a) 

(b) 
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4.6 CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 4.6.1 Temperatura ambiente 

 

 Na Tabela 11 são apresentados os resultados dos ensaios de tração a 

temperatura ambiente. Observa-se que o material apresenta baixa ductilidade, em 

torno de 1,35% para a deformação (εr) e 1,21% em redução em área (RA). Devido 

à baixa capacidade plástica do material, os valores do LE e do LR são muito 

próximos. Isto se deve especialmente à importante fração volumétrica de fase γ’ 

elipsoidal presente nas regiões interdendríticas, visualizadas nas Figuras 26b e 

27. Não foram encontrados na literatura dados de propriedades mecânicas do 

material no estado bruto de fusão, que permitisse uma comparação com nossos 

dados. 

 

Tabela 11 – Resultados dos ensaios de tração a temperatura ambiente da superliga 
B1914 no estado bruto de fusão. 

LE (MPa) 877 ± 95 

LR (MPa) 905 ± 90 

εr (%) 1,35 ± 0,08 

RA (%) 1,21 ± 0,71 
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 4.6.2 Temperatura de 600 °C 

 

 Os valores de LR e εr obtidos dos ensaios de tração realizados a 600 °C, 

para os corpos-de-prova no estado bruto de fusão e tratados a 1080 °C/ 4 h + 900 

°C/ 10 h são apresentados na Tabela 12. Na comparação entre os valores de LR 

e εr obtidos nos ensaios a 600 °C e os dados encontrados na literatura [7] 

observou-se uma redução considerável das propriedades mecânicas dos 

materiais ensaiados.  

 

Tabela 12 – Resultados dos ensaios de tração a 600 °C. 

Condição de processamento εr (%) LR (MPa) 

Estado bruto de fusão 2,54 ± 1,40 794 ± 20 

1080 °C/4h + 900 °C/10 h 4,03 ± 3,03 748 ± 18 
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As superfícies de fratura dos corpos-de-prova ensaiados a 600 °C, no 

estado bruto são mostradas na Figura 33 (a – b). É possível observar pela 

Fig.33a, a presença de vazios por toda a área fraturada, principalmente na região 

interdendrítica. O mecanismo de fratura foi interdendrítico.  

A presença dos vazios, ver ampliação na Fig.33b, com dimensões 

superiores a 20 µm reduziu a área de sustentação do material, com isto a 

distribuição de tensões ao longo da seção transversal do corpo-de-prova é 

heterogênea. Em alguns pontos, principalmente nas regiões próximas aos vazios, 

as tensões locais podem ultrapassar os valores das tensões de projetos e 

conduzir a uma falha prematura. Este comportamento está de acordo com os 

baixos valores encontrados para εr apresentados na Tabela 12. No entanto, os 

valores de εr obtidos nos ensaios estão bem abaixo do valor de εr mostrado na 

Tabela 3. Estes vazios são resultantes do processo de solidificação. Estas 

estruturas se formam quando ocorre a queda de pressão hidrostática de líquido, 

na região dos braços secundários das dendritas, causada pela formação e 

contração do sólido [55].  
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Figura 33. Superfícies de fratura (MEV-ES) dos corpos-de-prova ensaiados a 
 600 °C no estado bruto de fusão nas ampliações de: (a) 100x e (b) 1000x.  

(a) 

(b) 
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 Na Figura 34 (a – b) são mostradas as superfícies de fratura dos corpos-

de-prova tratados a 1080 °C/4 h + 900 °C/10 h e que foram ensaiados a 600 °C. 

Na Fig.34a foram identificados vazios na região interdendrítica, semelhantes aos 

encontrados na Fig.33a, que estão presentes por toda a área fraturada. Estes 

defeitos atuam como concentradores de tensões e contribuíram diretamente na 

redução dos valores de LR e εr, comparados com os dados da Tabela 3. A 

ampliação da região tracejada na Fig.33a é mostrada na Fig.33b. Nesta região 

que compreende o interior da dendrita ocorreu deformação plástica, pois foram 

identificadas estruturas alveolares pouco profundas, com morfologia equiaxiais, e 

marcas de deformação. A pouca profundidade dos alvéolos está associada à 

baixa capacidade de deformação plástica do material. O mecanismo de fratura 

predominante foi interdendrítico, mesmo sendo observada deformação plástica 

localizada no interior das dendritas.  
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Figura 34. Superfícies de fratura (MEV-ES) dos corpos-de-prova tratados a  
1080 °C/ 4 h + 900 °C/ 10 h e ensaiados a 600 °C nas ampliações de:  

(a) 200X e (b) região tracejada - 4000X.  

(a) 

(b) 
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5 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados descritos na seção anterior, conclui-se que: 

 

(1)  A melhor condição de vazamento para a produção das palhetas foi 

obtida com o isolamento total dos moldes cerâmicos. Já a temperatura de 

vazamento não foi determinante na formação de trincas nas palhetas. Isto porque, 

nas palhetas vazadas em moldes IT não foi observada a formação de trincas para 

as três temperaturas de vazamento: 1570, 1520 e 1470 °C. No entanto, 

aglomerados de microporos formaram-se na raíz da palheta. Este problema pode 

ser eliminado com o redimensionamento do sistema de alimentação do molde 

cerâmico. 

(2) A partir dos resultados de cálculo termodinâmico foram 

determinadas as temperaturas liquidus, solidus e solvus de γ’ e o intervalo de 

solidificação da superliga B1914 em condições de equilíbrio.  

(3) A microestrutura da superliga B1914 é composta por dendritas da 

fase γ e por precipitados de γ’ presentes no interior das dendritas (cubóides) e na 

região periférica das dendritas (precipitados finos). Na região interdendrítica foi 

observada a presença de precipitados elipsoidais de γ’, que se formam por reação 

peritética. Os microconstituintes do eutético são M3B2 e γ.  

(4) As temperaturas liquidus e solvus de γ’ determinadas 

experimentalmente (DTA) e calculadas apresentaram uma boa correlação. No 

entanto, foi observado pelos resultados obtidos por DTA e calculado por Scheil 

que o material solidificou em condições fora do equilíbrio.  
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(5) A melhor condição de tratamento térmico foi obtida a 1170 °C por 

117 h, na qual os boretos foram totalmente dissolvidos. Entretanto, os resultados 

mostram as dificuldades de se solubilizar as placas da fase γ’, podendo desta 

maneira até inviabilizar a realização de tratamentos térmicos de solubilização e 

envelhecimento neste material. 

(6) Os resultados de tração a temperatura ambiente e a 600 °C 

mostraram que a presença dos defeitos de solidificação nos corpos-de-prova 

comprometeu as propriedades mecânicas do material, sendo que os valores de 

LR e εr ficaram muito abaixo dos valores reportados na literatura. 
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